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Na nenáročnou trasu končící ve Vikýřovicích se 

mohou běžkaři vydat ze Skřítku.  Foto: -pk-

Tip pro běžkaře: 

Ze Skřítku přes Hvězdu do Vikýřovic

Nenáročná trasa dlouhá 21,5 km vhodná i pro ro-

diny s dětmi. Vede ze Skřítku, jenž je dostupný auto-

busem, po lesní cestě a silnici pod Bílým kamenem, 

mírně stoupá k vyhlídkové skalce Krtinec a po 5 km 

klesá na rozcestí Hvězda. Zde si ji lze prodloužit 

o 3,5 km odbočením vlevo na lesní cestu k hostinci 

pod Rabštejnem. Z Hvězdy pak lyžaři klesají po lesní 

silničce do horského sedla Traťovka, pokračují lesním 

masivem Prostřední skály a po ostřejším klesání do 

Anenského dvora dojedou po polních cestách do Vi-

kýřovic, odkud je snadný návrat do Šumperka vlakem 

nebo autobusem.  -red-

Ve čtvrtek 28. února bude hostit velký sál Domu kul-

tury Petra Spáleného se skupinou Apollo. Celovečerní re-

citál jednoho z nejvýraznějších zpěváků české pop-music 

startuje v 19.30 hodin.

Petr Spálený uvede za doprovodu skupiny Apollo řadu 

svých hitů. Chybět tak nebudou například písně Plakalo 

bejby, Dáma při těle, Obyčejný muž, Až mě andělé, Trá-

pím se trápím, Motel nonstop, Montgomery, Josefína, Já 

chci plout s Magdalénou, Lásko je tě málo či Kdybych já 

byl kovářem. Kapela Apollo přitom vystoupí v sestavě: Sta-

nislav Jelínek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), Pavel Krejča 

(klávesy), Tomáš Zahradnický (baskytara), Jiří Jirsa (bicí). 

Vstupenky si lze koupit v předprodeji Domu kultury, stojí 

od dvou set třiceti do dvou set devadesáti korun. -red-

Tip na únorový výlet: 

nová expozice Pravěk Mohelnicka 

Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka, jejíž vlast-

ní realizace v Muzeu v Mohelnici probíhala ve druhé 

polovině loňského roku, se otevřela veřejnosti před-

poslední lednový čtvrtek. Vytvořena byla z nesmírně 

bohatého a unikátního fondu archeologických sbírek 

šumperského Vlastivědného muzea a svým celkovým 

pojetím je určena zapáleným archeologům, ale také 

široké veřejnosti.

Specializované expozice archeologie, archeoskan-

zeny či centra pro experimentální archeologii rostou 

v poslední době jako houby po dešti. A není se co di-

vit. Archeologie je pro mnohé z nás vědou atraktivní 

a dobrodružnou, vědou odkrývající tajemství té nej-

starší minulosti lidstva.

  ››› Pokračování na poslední straně  

Petr Spálený 

přiveze legendární hity

Kupte si únorové číslo KŽŠ

25. ledna vychází únorové číslo KŽŠ, jehož obálku 

zdobí obrazy Jaroslava Mináře a texty básníka Miro-

slava Kubíčka! K dostání pouze za 12 Kč v knihkupec-

tvích, v knihovně, v divadle, v Informačním centru, 

v informacích městských úřadoven a v novinových 

stáncích. Předplatné: tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

PETROVY KAMENY
V pověstech se praví, že na této sličné hoře se zalíbilo čarodějnicím, které zde často vyváděly
všelijaké skopičiny. Nakrucovaly se, křepčily, povykovaly, často zvábily i jinochy,
kteří sotva našli cestu domů. To způsobil hříšný tanec a jiné.
Proto svatý Petr řekl dost a svádivé čarodějky proměnil v kameny a ještě pár kamenů přisypal.
I když mraky často přivalují déšt a sníh, pudivítr pudruje půvab puklin a trávy se radují.
Vyrůstají v nich květiny krasotinky. Jsou tak vzácné, že je k nim zákaz vstupu.
Zvonek jesenický nevidíme, neslyšíme, a to je dobře.
Krása je vzácná. 

KKULLLTUURRNNNÍÍ ŽŽIVVOTT
ŠUMPERKA

Společenský měsíčník, 55. ročník ÚNOR 2013

Aranžovaná scéna spolu s velkoplošnou projek-

cí představuje život ve vesnici z doby popelnico-

vých polí.  Foto: M. Stuchlá



Patchwork

Egypt - dar Nilu

Čtyřlístek ve službách krále

Láska

Let

Šumperské Preludium

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum
Výstavní síň
Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV 

Výstava trvá do 3.2. 

Tajemství grafi ky 

Výtvarně didaktická výstava prezen-

tující uměleckou sbírku VM Šumperk 

bude zahájena 14.2. a potrvá do 28.4.

Rytířský sál
Patchwork 

Výstava trvá do 17.3.  

Hollarova galerie
Nezvaný host 

Výstava výtvarníka J. Brože bude zahá-

jena 8.2. v 17 hod. a potrvá do 10.3.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Egypt - dar Nilu Výstava trvá do 4.4.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-

da 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-

sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 

9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 

13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 ho-

din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 

1.2. jen v 15 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále, 

ČR, rodinná komedie

1.2. jen v 17 hod. 

Paralelní světy 3D, 

Kanada, Fr., romantický  3D

1.2. jen v 19.15 hod. 

Gangster Squad - lovci mafi e, 

USA, krimi, drama

2.-3.2. jen v 15 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále, 

ČR, rodinná komedie

2.-3.2. jen v 17 hod. 

Mládeži nepřístupno, USA, komedie 

2.-3.2. jen v 19.30 hod. 

Gangster Squad - lovci mafi e, 

USA, krimi, drama

4.-5.2. jen v 17 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále, 

ČR, rodinná komedie

4. a 5.2. v 17 hod., 6.2. v 17.30 hod. je 

vstupné pro děti do 12 let 100 Kč. Za fi -

nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

4.-5.2. jen v 19 hod. 

Gangster Squad - lovci mafi e, 

USA, krimi, drama

6.2. jen v 17.30 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále, 

ČR, rodinná komedie

6.2. jen ve 20 hod. 

Konečná uprostřed cesty, 

Německo, Francie, drama  Artvečer - FK

7.-8.2. jen v 17.30 hod. 

Hitchcock, USA, životopisný, drama 

7.-8.2. jen v 19.30 hod. 

Hobit: Neočekávaná cesta, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy

9.-10.2. jen v 17.30 hod. 

Konečná, USA, akční, thriller, krimi

9.-10.2. jen ve 20 hod. 

Hitchcock, USA, životopisný, drama 

11.-12.2. jen v 17.30 hod. 

Paralelní světy 3D, 

Kanada, Fr., romantický  3D

11.-12.2. jen ve 20 hod. 

Konečná, USA, akční, thriller, krimi 

13.2. jen v 17.30 hod. 

Paralelní světy 3D, 

Kanada, Fr., romantický  3D

13.2. jen ve 20 hod. 

Led Zeppelin: Celebration Day, 

Velká Británie, dokumentární, hudební 

 Artvečer - FK

14.-15.2. jen v 17.30 hod. 

Nádherné bytosti, 

USA, fantasy, drama, dobrodružný, ro-

mantický

14.-15.2. jen ve 20 hod. 

Maniac, 

USA, krimi, horor, mysteriózní

16.2. jen v 15.30 hod. 

Sammyho dobrodružství 2, Belgie,

animovaný, dobrodružný, rodinný, ČZ

16.2. jen v 17.30 hod. 

Atlas mraků, 

Německo, USA, Hong Kong, Singapur, 

drama, mysteriózní, sci-fi 

16.2. jen ve 20 hod. 

Nádherné bytosti, 

USA, fantasy, drama, dobrodružný, ro-

mantický

17.2. jen v 10 hod. 

Broučci, ČR, animovaný, loutkový

17.2. jen v 15.30 hod. 

Sammyho dobrodružství 2, Belgie, 

animovaný, dobrodružný, rodinný, ČZ

17.2. jen v 17.30 hod. 

Atlas mraků, Německo, USA, Hong 

Kong, Singapur, drama, mysteriózní, 

sci-fi  17.2. jen ve 20 hod. 

Nádherné bytosti, USA, fantasy, dra-

ma, dobrodružný, romantický

18.-19.2. jen v 17.30 hod. 

Nádherné bytosti, USA, fantasy, dra-

ma, dobrodružný, romantický

18.-19.2. jen ve 20 hod. 

Maniac, USA, krimi, horor, mysteriózní

20.2. jen v 17.30 hod. 

Nádherné bytosti, USA, fantasy, dra-

ma, dobrodružný, romantický 

20.2. jen ve 20 hod. 

Láska, Fr., Něm., Rak., drama, romantický, 

nominace na Oscara 2013  Artvečer - FK

21.-22.2. jen v 17.30 hod. 

Hašišbába, Francie, komedie 

21.-22.2. jen ve 20 hod. 

Let, USA, drama, nominace na Osca-

ra pro nejlepšího herce

23.-24.2. jen v 17.30 hod. 

Pí a jeho život 3D, USA, dobrodruž-

ný, 11 nominací na Oscara   3D

23.-24.2. jen v 19.30 hod. 

Let, USA, drama 

25.- 26.2. jen v 17.30 hod. 

Zlomené město, USA, krimi, drama, thriller 

25.- 26.2. jen ve 20 hod. 

Pí a jeho život 3D, USA, dobrodruž-

ný, 11 nominací na Oscara   3D

27.2. jen v 17.30 hod. 

Zlomené město, USA, krimi, drama, 

thriller 

27.2. jen ve 20 hod. 

Z prezidentské kuchyně, Francie, 

životopisný, komedie  Artvečer - FK 

28.2.-1.3. jen v 17.30 hod. 

Jeníček a Mařenka: Lovci čaroděj-

nic, USA, Něm., akční, horor, fantasy 

28.2.-1.3. jen ve 20 hod. 

Terapie láskou, USA, komedie, dra-

ma, 8 nominací na Oscara 

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 

na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhraze-

na, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. 

Pozor: rezervace vstupenek přes inter-
net na webových stránkách kina. Před-

prodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury
8.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Jan a František Nedvědovi s kapelou

9.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Ples Domu kultury a CK Ancora

10.2. od 15 hodin ve velkém sále DK 

Dětský maškarní karneval Z po-

hádky do pohádky aneb Jak si za-

sloužit princeznu 

Účinkuje Divadélko malé Bo Javorník

11.2. od 19 hodin v klášterním kostele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 

Motýli Šumperk, Jana Boušková 

- harfa

14.2. od 18 hodin v G-klubu 

Sebeléčení  Beseda J. Janečky

20.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Besídka Divadla Sklep

24.2. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Jak se Honza učil čarovat 

Hraje Divadlo Pohádka Praha

25.2. od 19 hodin v klášterním kostele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 

Lubomír Brabec - kytara

28.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Petr Spálený a skupina Apollo

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, předprodej vstupenek 

tel.č. 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), 

www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.



Višňový prasaT

René Hábl, „Meta - poloha malby“

SPORTOVNÍ SERVIS

Divadlo
8.2. v 19.30 hodin 

XII. Divadelní maškarní ples Vyprodáno 

9.2. v 19.30 hodin 

Višňový prasaT 

Hrádek, Studio D123  VK 

15.2. v 19.30 hodin 

Višňový prasaT 

Hrádek, Studio D123  VK 

16.2. v 19.30 hodin 

V pátek v 7 u Řeka  P, VK 

20.2. v 17 hodin 

V pátek v 7 u Řeka  G, X, VK 

23.2. v 19.30 hodin 

V pátek v 7 u Řeka  B, X, VK 

28.2. v 17 hodin 

V pátek v 7 u Řeka  S1, X, VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 214 061, 

kl. 45, V. Zetochová. Další informace na 

internetových stránkách na adrese www.

divadlosumperk.cz. Předprodej vstupe-

nek v pokladně divadla, Komenského 3, 

Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo ho-

dinu před začátkem představení. 

H-club
1.2. v 19.30 hodin 

Country bál 

Pořádá Český svaz ochránců přírody, 

hraje Zbořec  

2.2. ve 20 hodin 

BG Nova Šumperk + Bokomara Brno

8.2. ve 20 hodin 

Dixieland night Hraje Dixieland Loučná

9.2. ve 20 hodin 

Rockový kolotoč 

1. kolo soutěže kapel

15.2. ve 20 hodin 

Country bál  Hrají Holátka

16.2. ve 20 hodin 

Rockový kolotoč 

2. kolo soutěže kapel 

23.2. ve 20 hodin 

Rockový kolotoč 

3. kolo soutěže kapel 

28.2. ve 20 hodin 

Swing Q Šumperk 

Bližší informace: www.h-club.eu, Roo-

seveltova 17.

Výstavy
Galerie J. Jílka
Marie Kodovská (1912- 1992), 

„Jas v duši“, práce z pozůstalosti 

René Hábl, „Meta - poloha malby“ 

Výstava znaků a maleb výtvarníka ze 

Zlína, která potrvá do 3.3., bude zahá-

jena 6.2. v 18 hod.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna
Jana Čižmářová - Zapomenuté ostro-

vy na rovníku 

Výstava fotografi í trvá do 6.3.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 

583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Divadlo
Danuše Procházková - Obrazy 

Výstava trvá do 12.2.

Jakub Cikryt - Tváření 

Výstavu kreseb šumperského rodáka, 

jež bude zahájena 16.2., potrvá do 1.4.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Kino Oko
J. Kamp, D. Kamp, J. Valchař 

- Jeseníky na fotografi ích 

Výstava trvá ve foyer kina do 28.2.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. ki-

nosumperk.cz.

Hokej

2.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk 

- Královští lvi Hradec Králové

9.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk - SK Kadaň

16.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk 

- SK Horácká Slavia Třebíč

Bližší informace: www.hokejsumperk2003.cz

Fotbal

9.2. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk - Šternberk

9.2. v 10 hodin na „UT“ na Tyršově sta-

dionu 

Šumperk U13 - Sigma Olomouc U12

9.2. ve 12 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk U14 - Sigma Olomouc U13

9.2. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk - Šternberk

13.2. v 17 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk - Uničov

14.2. v 15 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk U17 - 1. SK Prostějov U17

16.2. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk - Zlaté Hory 

23.2. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově 

stadionu 

Šumperk - Letohrad

Bližší informace: www.fotbal-sumperk.

cz/, „UT“ = hřiště s umělou trávou

Basketbal

▶ Muži A - 2. liga

16.2. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Šlapanice

17.2. v 11 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Brno-Podolí

▶ Ženy A - 2. liga

23.2. v 17 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Liberec

24.2. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Jablonec n. Nisou

▶ Muži B OP

15.2. ve 20.15 hodin v hale Tyršova sta-

dionu 

TJ Šumperk B - SBC Olomouc

▶ Kadeti U19

9.2. ve 14 hodin a v 16 hodin v hale Tyr-

šova stadionu 

TJ Šumperk - SK UP Olomouc

▶ Starší minižáci U13

9.2. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - BK Prostějov

▶ Starší minižákyně

10.2. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - OSK Olomouc

Bližší informace: www.basketbalsumperk.cz

Florbal

▶ Extraliga žen

17.2. v 15 hodin v tělocvičně Gymnázia 

FbC COQUI Asper Šumperk 

 - TJ JM Chodov

 

▶ Liga dorostenců

2.2. v 8.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

FbC Asper Šumperk  

- FbC RG Playmakers Prostějov

2.2. ve 13.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

FbC Asper Šumperk  - FBC ŽS Uničov

Bližší informace: www.asper.cz

Futsal 

15.2. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk 

- Likop Třinec

Bližší informace: www.deltareal.cz/

futsal/

Aquacentrum 
na Benátkách

Pondělí   6:00-8:00 17:00-21:30

Úterý   6:00-8:00 12:00-21:30

Středa  6:00-8:00 17:00-21:30

Čtvrtek  6:00-8:00 12:00-21:30

Pátek  6:00-8:00 12:00-21:30

Sobota  10:00-21:30

Neděle  10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12:00 do 15:00 probíhá plavání vy-

hrazené pouze pro seniory.

Hokej

Fotbal

Futsal

Basketbal
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Tip na únorový výlet: nová expozice Pravěk Mohelnicka Do Šumperka přijedou Sklepáci

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠUMPERK

Hlavní třída 22, Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí – pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

Kulinářské šumperské okénko: specialita z Jesenicka 

››› Pokračování z titulní strany  

„Na Mohelnicku má archeologie již téměř stole-

tou tradici. Tato klimaticky příznivá oblast na levém 

břehu řeky Moravy byla osídlena již ve starší době 

kamenné a od té doby zde člověk přebývá více méně 

nepřetržitě až dodnes. Nálezy pravěkých artefaktů tak 

byly poměrně běžným jevem,“ říká ředitelka šumper-

ského muzea a archeoložka Marie Gronychová. Jedno 

z prvních archeologických muzeí vzniklo podle ní 

po první světové válce v Dubicku díky úsilí několika 

amatérských archeologů, v mohelnickém muzeu byla 

otevřena expozice pravěku a dějin města v roce 1960. 

Postupně se rozšiřovala a i přes svoji zastaralost při-

tahovala po dlouhou dobu poměrně značný zájem 

veřejnosti. V roce 2005 ji pak nahradila nová expo-

zice Z dějin Mohelnicka. „Ačkoli byla tato expozice 

oceněna prestižní cenou Gloria musaealis za nejlep-

ší muzejní výstavu roku 2005, nedosahuje takového 

návštěvnického ohlasu jako tematicky specializovaná 

expozice předchozí. V oblasti s takovou četností ar-

cheologických výzkumů a s tak neuvěřitelným záze-

mím archeologických nadšenců je téměř povinností 

vytvořit opět ryze archeologickou stálou expozici,“ 

podotýká Gronychová.

Expozice s názvem Pravěk Mohelnicka se nachá-

zí ve středověkých sklepních prostorách pod dvorní 

částí objektu mohelnického muzea a představuje jed-

nak pravěký vývoj regionu, tedy od mladého paleolitu 

až po kultury protohistorické na přelomu letopočtu, 

a jednak i raně středověké osídlení tak, aby bylo do-

saženo kontinuity se středověkým a novověkým vý-

vojem prezentovaným v expozici Z dějin Mohelnicka 

v patře budovy. 

„Instalační prostředky byly voleny tak, aby byly 

co nejméně nápadné a aby prostor, který je materi-

álově i hmotově roztříštěný, byl do jisté míry sjedno-

cen. Důraz byl kladen na logičnost řazení exponátů, 

chronologii a přehlednost,“ zdůrazňuje ředitelka. 

Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů 

zde zaujmou i unikátní artefakty, jako například tor-

za neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem, 

náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel 

z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástro-

je či depoty bronzových předmětů. Významná nale-

ziště regionu pak jsou prezentována na velkoplošném 

interaktivním dotykovém monitoru a kromě tra-

dičních instalací do vitrín jsou v expozici vytvořeny 

i aranžované scény, například Mladečská jeskyně, 

lovec mamutů, žena drtící obilí na zrnotěrce nebo 

vesnice z doby popelnicových polí, a nechybějí ani 

dvě rekonstrukce hrobů. „Vyvrcholením prohlídky 

je velkoplošné promítání v poslední místnosti. Aran-

žovaná scéna, představující život ve vesnici z doby 

popelnicových polí, ožije a před návštěvníkem se po-

stupně objeví jednotlivé fáze výstavby typického sru-

bového domu se stěnami vypletenými proutím. Výjev 

doplňují i audioefekty,“ láká k návštěvě nové expozice 

Gronychová. -red-

První originální kuchařka nazvaná Chuť Jeseníků 

spatřila světlo světa v listopadu 2011. Publikace nabí-

zí na osm desítek původních receptur pocházejících 

z hor a údolí pod Pradědem. S některými recepty se-

znamujeme i čtenáře Šumperského zpravodaje. 

Jesenické masové knedlíčky 
v nudlovém těstě

K přípravě potřebujeme: 500 g vepřového masa, 

3 vejce, strouhanku, špek na omastek, sůl, 400 g polo-

hrubé mouky, 100 ml vody, pepř.

Postup: Nejprve si připravíme nudlové těsto - mou-

ku se špetkou soli vysypeme na vál a doprostřed 

uděláme důlek, do kterého rozklepneme 2 vejce a po-

stupně přidáváme vodu. Vypracujeme tuhé vláčné 

těsto, které se nesmí lepit na vál. Rozdělíme ho na více 

Kultovní divadelní performance členů pražského Diva-

dla Sklep, jedné z nejosobitějších divadelních scén u nás, 

se vrací po mnoha letech na jeviště šumperského „kultu-

ráku“.  Na Besídku v podání legendárních „Sklepáků“ se 

můžeme vydat ve středu 20. února o půl osmé večer.

„V představení by se měli objevit herci Milan 

Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák, Jiří Fero Bur-

da, František Váša, Tereza Kučerová, Lenka Andelová 

nebo Jana Hanáková,“ představuje ansámbl drama-

turg Domu kultury Ondřej Polák a dodává, že hlav-

ní protagonisty navíc doprovodí šestičlenná kapela. 

Cena lístků se pohybuje od dvou set třiceti do dvou 

set devadesáti korun podle atraktivity sedadla. -red-
Místnosti věnované kulturnímu komplexu po-

pelnicových polí vévodí reprodukce obrazu aka-

demického malíře L. Baláka.  Foto: M. Stuchlá

Do Šumperka by měli třetí únorovou středu i her-

ci Milan Steindler a David Vávra, známí z nekon-

venční výuky němčiny Alles Gute.  Foto: archiv

Jesenické masové knedlíčky v nudlovém těstě. 

 Foto: -zn-

SPOLEČNOST

bochánků a necháme chvíli odpočinout. * Z každého 

bochánku vyválíme velmi tenkou placku a necháme 

proschnout. Suché těsto krájíme na čtverce. * Vepřové 

maso omyjeme pod horkou vodou, osolíme, opepří-

me a nakrájíme na malé kousky, které promícháme 

se strouhankou a vejcem. * Směs masa zabalíme do 

čtverců nudlového těsta a vytvoříme plněné knedlíč-

ky nebo měšce. Bochánky musíme pevně uzavřít, aby 

nám maso při vaření z knedlíčku nevypadlo. * Na-

plněné měšce vaříme v osolené vodě. * Po vyjmutí 

z lázně, omastíme bochánky vyškvařeným špekem 

a posypeme strouhankou. 

Masovou směs lze připravit také z mletého masa, 

případně ochutit kořením dle libosti. Možná je i va-

rianta s přidáním povařených hub do masové směsi. 

Jesenické masové knedlíčky podáváme nejlépe s Frý-

deberským salátem, případně s bramborami v růz-

ných úpravách. Někteří kuchaři masové knedlíčky 

servírují s listovým špenátem.


